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MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL
DE 2016
O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas da DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
("DASA" ou "Companhia") presentes na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE")
realizada em 25 de abril de 2016, às 11:00 horas, na sede da Companhia, situada na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, 434, Alphaville.
A assembleia deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia:
I – Em Assembleia Ordinária:
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
(b) apreciar as propostas de: (i) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2015; (ii) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; e (iii) orçamento de capital para o exercício
de 2016; e
(c) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o
Conselho de Administração e a Diretoria.
II – Em Assembleia Extraordinária:
(a) alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em conformidade com a proposta de
reforma estatutária aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 23 de
março de 2016, especificamente com relação aos seguintes dispositivos: (i) inclusão proposta
para os Incisos II e III do Artigo 3º; (ii) alteração ou exclusão proposta para o Parágrafos
Primeiro e Segundo do Artigo 1º, o Parágrafo Quarto do Artigo 6º, o "caput" do Artigo 7º, os
Incisos VIII e IX do Artigo 12, o Parágrafo Segundo do Artigo 13, o "caput" e os Parágrafos
Segundo e Terceiro do Artigo 17, o Parágrafo Quarto do Artigo 18, os Incisos XXIV, XXVIII e XXX
do Artigo 20, os Parágrafos Primeiro e Terceiro do Artigo 21, o Parágrafo Segundo do Artigo 33,
o Artigo 46, o Artigo 47, o Artigo 48 e o Artigo 49; (iii) alteração do "caput" do Artigo 26, com a
consequente exclusão dos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 26; (iv) alteração proposta

para o Capítulo V – Da Alienação do Controle Acionário, do Cancelamento do Registro de
Companhia Aberta e da Saída do Novo Mercado, inclusive com a alteração do título do capítulo e
exclusão do Artigo 36, do Artigo 37, do Artigo 38, do Artigo 39, do Artigo 40, do Artigo 41, do
Artigo 42, do Artigo 43 e do Artigo 44, (v) exclusão dos incisos XXXI, XXXII e XXXIII do Artigo
20, e da Sub Seção IV – Do Comitê de Auditoria (Artigos 28, 29, 30, 31 e 32 e respectivos Incisos
e Parágrafos); (vi) exclusão do Parágrafo Oitavo do Artigo 45; e (vii) alteração dos demais
dispositivos exclusivamente para padronizar a redação do Estatuto Social e/ou adequar a
numeração e/ou retificar erros de redação, constituindo alterações de cunho meramente formal;
e
(b) aprovar o plano de opção de compra de ações para administradores e empregados da
Companhia, nos termos da proposta da administração ("Plano de Opção de Compra") e autorizar
os administradores da Companhia a adotarem todas as providências necessárias visando
formalizar o Plano de Opção de Compra.
A assembleia foi instalada com a presença de acionistas representando 304.031.746 ações
ordinárias, representativas de 97,79% (noventa e sete inteiros e setenta e nove centésimos por
cento) do capital social da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, que nesta data totalizam
913.732 ações.
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(*) Considera apenas a quantidade de ações detida pelos acionistas que compareceram à AGOE.
(**) Vide Ordem do Dia acima.
(***) Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, deliberaram não alterar o Artigo 3º do
Estatuto Social, sendo 304.031.746 votos contra a alteração proposta, correspondentes a 97,79%
do capital social da Companhia, sem abstenções e votos favoráveis. As demais propostas para
reforma do Estatuto, foram aprovadas por unanimidade, sem votos contrários ou abstenções,
conforme tabela acima.
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